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وهى ساثغ دسس  درس البرلمان الثاوٍت إعذادي، َمذو نكى انُىو ششح جذ يجضظ ل jami3dorosmaroc يشدجب ثكى أػزاءٌ فٍ يىلغ

 انذوسح األونً ، و لذ اػزًذَب فٍ هزا انذسس ػهً يؼطُبد ثالثخ يمشساد دساصُخ إػذادٌفٍ انزشثُخ ػهً انًىاطُخ نهضُخ انثبَُخ 

 ، كٍ إػذادٌو كزبة انُجبح فٍ االجزًبػُبد نهثبَُخ   للسىت الثاوٍت إعذادياالجتماعٍاثمىار  و إعذاديفضاء االجتماعٍاث للسىت الثاوٍت  وهٍ

 .َضبػذ انجًُغ ػهً انفهى

 إعذاديدرس البرلمان للسىت الثاوٍت 

 

 دسس انجشنًبٌ نهضُخ انثبَُخ اػذادٌ

 

 

 مقذمت

 . ثكم انذولانذًَمشاطُخيٍ أهى انًؤصضبد انذصزىسَخ ثبنًغشة و أهى ياليخ  البرلمان َؼزجش

هٍ االخزصبصبد انًخىنخ نه ثًىجت انذصزىس؟ و يب  فًزً َشأ انجشنًبٌ انًغشثٍ؟ ويب يكىَبره؟ و كُف َزى اَزخبة أػضبئه؟ و يب

 انضًبَبد انًكفىنخ ألػضبئه؟
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  تعرٌف البرلمان

 ألول يشح ثبنًًهكخ انًزذذح فٍ َشأدرؼٍُ انكالو ، و هى ػجبسح ػٍ يؤصضخ دصزىسَخ  parlement انجشنًبٌ هٍ كهًخ فشَضُخ األصم

 .(..ثبنًؤرًش انزششَؼٍ ، انًجهش انزششَؼٍ ، انجًؼُخ انزششَؼُخ)و، َهمت أَضب 13انمشٌ 

 

 وشأة البرلمان فً المغرب

و ، انزٌ َص ػهً رجٍُ يجذأ انثُبئُخ انجشنًبَُخ أٌ أٌ انجشنًبٌ انًغشثٍ 1962ثبنًًهكخ انًغشثُخ ثًىجت دصزىس  برلمان َشأ أول

، نزا نى َخزهف كثُشا فٍ يًبسصبره ػٍ انذول انؼشَمخ كجشَطبَُب و مجلس المستشارٌه و مجلس الىىاب صُزكىٌ يٍ يجهضٍُ وهًب

 .فشَضب و اَطبنُب

 

نُصجخ أكزش فبػهُخ، و لذ كبٌ نهجشنًبٌ  البرلمان المغربً  لبَىٌ رُظًٍُ َؼًم ػهً رُظُىإصذاسو رى 1963 أثشَم يٍ صُخ 17و فٍ 

 . ثبنًغشة ، فهى َؼزجش ركشَضب ػًهُب نهبانذًَمشاطُخأثش اَجبثٍ ػهً يضبس 

 

 مكىواث البرلمان المغربً

 :َزكىٌ انجشنًبٌ ثذضت انذصزىس انًغشثٍ يٍ يجهضٍُ هًب

 . ػضىا120انزٌ َضى  :مجلس المستشارٌه .1

 . ػضىا395انزٌ َضى  :مجلس الىىاب .2
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 طرٌقت اوتخاب مجلسً البرلمان

 5يٍ خالل االلزشاع انؼبو انًجبشش، أٌ ثزصىَذ انًىاطٍُُ يجبششح ػهً يًثهُهى، نىالَخ يذرهب  مجلس الىىاب رُزخت أػضبء 

 .صُىاد

 يٍ خالل االلزشاع انغُش يجبشش ،يٍ لجم يًثهٍ انجًبػبد انزشاثُخ و انًُزخجٍُ فٍ  مجلس المستشارٌه رُزخت أػضبء

 . صُىاد ػٍ طشَك االلزشاع3 رجذَذ ثهثهى كم إيكبَُخ صُىاد يغ 6انغشف انًهُُخ، ويًثهٍ انًأجىسٍَ، نىالَخ يذرهب 

 شروط الترشح للبرلمان المغربً

 :  الَزخبثبد انجشنًبٌ انششوط انزبنُخانًششخَجت أٌ رزىفش فٍ 

  : شروط األهلٍت

  .انزمُذ فٍ االَزخبثبد و انزًزغ ثبنذمىق انًذَُخ و انضُبصُخ .1

  . صُخ نًجهش انًضزشبس30ٍَ صُخ و 23أال َمم صٍ انًزششخ نًجهش انُىاة ػٍ  .2

  .أال ركىٌ نه صىاثك ػذنُخ، أو َكىٌ يٍ انًشخص نهى ثذًم انضالح .3

 .أال َزاول وظُفخ لضبئُخ ، أو َكىٌ يًثال نهضهطخ انؼًىيُخ .4

  : اوعذام حاالث التىافً

  .أال َكىٌ انًششخ ػضى فٍ انذكىيخ أو فٍ انًذكًخ انذصزىسَخ .1

  .ػذو انجًغ ثٍُ سئبصخ أكثش يٍ جًبػخ .2

  . ػهُب ثششكبد انذونخإداسَخأال َزاول يهبو ػًىيُخ ، أو  .3

  .أال َزاول يهبو رؤدي ػُهب أجشح ثىاصطخ دونخ أجُجُخ أو يُظًخ دونُخ .4

  دوراث البرلمان المغربً

َؼمذ انجشنًبٌ جهضبره خالل دوسرٍُ فٍ انضُخ ، َشأس انًهك افززبح انذوسح األونً انزٍ رجذأ َىو انجًؼخ انثبَُخ يٍ شهش أكزىثش، أيب 

 .انذوسح انثبَُخ فزفززخ َىو انجًؼخ انثبَُخ يٍ شهش أثشَم

 

 اختصاصاث البرلمان المغربً

 :َخىل انذصزىس انًغشثٍ نهجشنًبٌ اخزصبصبد يزؼذدح يٍ ثُُهب

 انخ..انًزؼهمخ ثبنذشَبد انؼبيخ و يجبل انمضبء و انىظُفخ انؼًىيُخ ، و انًجبل االلزصبدٌ و االجزًبػٍ :  القىاوٍهإصذار .1

 .ثبألصئهخ انشفهُخ و انًكزىثخ : مراقبت أعمال الحكىمت .2

 .ثبنزصىَذ ػهُه فٍ جهضخ ػبيخ ، ثؼذ دساصزه يٍ طشف نجٍ يخزصخ : المصادقت على القاوىن المالً .3

 .انًصبدلخ ػهً انًؼبهذاد و االرفبلُبد انذونُخ .4

 .رأيُى أو خىصصخ انًؤصضبد انًغشثُخ .5
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 الضماواث التً ٌكفلها الذستىر ألعضاء البرلمان

َُبثزهى يٍ األيخ انًغشثُخ و َزًزؼىٌ ثبنذصبَخ انجشنًبَُخ، انزٍ رذًُهى يٍ انًزبثؼخ ، انجذث ،االػزمبل و  البرلمان َضزًذ أػضبء

انًذبكًخ ، نًجشد رؼجُش أدذهى ػٍ سأَه أو ثزصىَذ نه خالل يزاونزه نؼًهه ، اال ارا كبٌ سأَه ًَش ثثىاثذ األيخ انًغشثُخ كبنذٍَ 

 . أو انُظبو انًهكٍ، أو فٍ دبنخ رضًٍ يب َخم ثبالدزشاو انىاجت نهًهكاإلصاليٍ

 خاتمت

َهؼت انجشنًبٌ دوسا يهى فٍ يضبس انذًَمشاطُخ ثبنًغشة، فهى َضًخ نهشؼت ثبنًشبسكخ فٍ رضُُش شؤوٌ انجالد ثشكم يجبشش ػجش 

 .انزصىَذ و غُش يجبشش يٍ خالل يًثهُه

 


